
 

Elinvoimaisessa kun-

nassa on  

vetovoimainen ympä-

ristö, kilpailukykyi-

nen yrityskanta, hyvä 

työvoiman saatavuus 

ja riittävä osaaminen, 

julkisten ja kaupallis-

ten palveluiden toimi-

va yhdistelmä, sosiaa-

lista pääomaa ja yh-

teisöllisyyttä sekä 

vahva kuntatalous. 
Kunnan rooli on toisaal-

ta järjestää lakisääteiset 

palvelut tehokkaasti ja 

taloudellisesti ja toisaal-

ta kunnat ovat merkittä-

vässä asemassa  

elinkeinojen, työlli-

syyden ja kehittämi-

sen edistäjinä. 

Kunnan tehtävänä on 

mahdollistaa  

hyvä elämä kunnan 

alueella asuville ihmisil-

le ja siellä toimiville 

yrityksille. 

Elinvoimanäkökulmasta 

kunta on alusta sille, 

että kuntalaiset voivat 

päättää lähellä olevista 

asioista, kokea osalli-

suutta, toteuttaa kehi-

tyspyrkimyksiään ja 

edistää näin oman  

alueensa sekä koko 

yhteiskunnan kasvua ja 

kehitystä. 

Elinvoimaa ei voida 

ylläpitää tai kehittää 

vain kuntaorganisaation 

omilla toimenpiteillä, 

vaan se riippuu oleelli-

sesti yritysten toimin-

nasta, yhteisöistä sekä 

alueen asukkaiden  

aktiivisuudesta ja elä-

män hallinnasta. Kunta 

mahdollistaa omalla 

toiminnallaan tämän. 

 

 

Kunta elinvoiman edistäjänä 
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Pälkäneen elinvoi-

mapolitiikan kes-

keiset teemat: 

 Ilmapiiri ja asenteet 

 Pälkäne asuinympä-

ristönä 

 Pälkäne matkailu-

kohteena 

 Palvelut Pälkäneellä 

 Vapaa-aika ja harras-

tukset 

 Yrittäjyys 

 Pälkäneen kunnan 

kilpailutekijät 

 Kunnan rooli elinvoi-

man edistäjänä 

 



 

mään myös hyviä, katta-

via tietoliikenneyhteyk-

siä. 

Pälkäneen kunta edistää 

yrittäjyyttä tarjoamalla 

laadukkaat, verkostoitu-

neet yritysneuvontapal-

velut ja panostamalla 

infraan. 

Pälkäneen kunnan  

tehtävä on muuttunut 

perinteisestä palvelui-

den järjestäjästä  

elinvoiman edistäjäksi. 

Kunta toimii tässä tehtä-

vässä joustavasti uudis-

tuen ja ottaen  kaikessa 

toiminnassaan sekä 

päätöksenteossaan  

huomioon elinvoimaa 

tukevat vaikutukset. 

 

Vuonna 2020 Pälkäneen 

kunnan asukasluku on 

kääntynyt kasvuun. 

Kuntaan muuttaa pää-

asiassa lapsiperheitä, 

joita houkuttelevat koh-

tuuhintainen asuminen 

viihtyisässä elinympä-

ristössä, lyhyt etäisyys 

työpaikoista sekä moni-

puoliset harrastusmah-

dollisuudet. Erityisesti 

kunnan vetovoimaisuut-

ta lisää kattava liikunta-

paikkojen määrä,  

merkittävimpänä uusi 

liikuntahalli.  

Pälkäneellä on aktiivisia 

kyläyhteisöitä, joiden 

toimintaa tukevat osal-

listuvat kuntalaiset,  

paikalliset yritykset ja 

yhteistyökumppanina 

Pälkäneen kunta.  

Tapahtumia järjestetään 

ympäri vuoden ja nii-

den ympärille on kehit-

tynyt verkostomainen 

toimintatapa, joka he-

rättää mielenkiintoa ja 

tuo paikalle kävijöitä 

ympäri Suomea. Aktiivi-

nen musiikkitoiminta on 

paikkakunnan erityinen 

vahvuus. 

Pälkäneen kunta järjes-

tää kunnalliset palvelut 

kuntalaisille asiakasläh-

töisesti, laadukkaasti ja 

kustannustehokkaasti. 

Kunnan tuottamia palve-

luita täydentävät paikal-

listen yritysten palvelut. 

Yritysten asiakaskuntaa 

lisäävät matkailijat ja 

ohikulkijat, joita  

kunnassa liikkuu vilk-

kaasti ympäri vuoden 

tehokkaan markkinoin-

nin ja hyvien opastei-

den ansiosta. 

Pälkäneen matkailun 

keskeiset kärjet ovat 

Sappee, lasikatteinen 

Rauniokirkko sekä lähi-

ruoka, luonto ja paikal-

liset tuotteet. Maaseutu-

puiston virkistysreitin 

varrella voi tutustua 

luonnon lisäksi myös 

alueen mielenkiintoi-

seen historiaan. Näitä 

täydentää moninainen 

joukko matkailijoille 

suunnattuja palveluita, 

joita yritykset ja yhdis-

tykset tuottavat hyvässä 

yhteistyössä. Verkostoi-

tumista on tehty myös 

ympäristökuntien  

matkailutoimijoiden 

kanssa. 

Yritystoiminta on me-

nestyksekästä ja inno-

vatiivista. Suurimmat 

toimialat ovat palvelut, 

jalostus ja maatalous. 

Pälkäneen sijainti lähel-

lä kasvukeskuksia Hel-

sinki-Hämeenlinna-

Tampere Kasvukäytä-

vällä tuo kuntaan hyvin 

moninaista yrittäjyyttä, 

joka pystyy hyödyntä-

Visio 2020 
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Pälkäne on turvallinen 

paikka, jossa vallitsee 

’koko kylä kasvattaa’-

ajatus. Etenkin lapsiper-

heiden on helppo tulla 

kuntaan ja päästä mukaan 

yhteisöihin. 

Monet kylät ovat hyvin 

aktiivisia ja innovatiivisia, 

yhteisöllisyys ja osallistu-

minen on vahvaa. 

 

 

 

Mitä teemme? 

 Lisätään yhteen 

kokoavia tapahtu-

mia, yhteisiä pro-

jekteja 

 Järjestetään kotiseu-

turetkiä 

 Lisätään toritapah-

tumia 

 Luottamushenkilöt 

lähtevät kyläkier-

rokselle 

 

 Kunnan ja kuntalais-

ten yhteistyötä lisä-

tään 

 Tehdään positiivista 

viestintää 

 

Mitä teemme? 

 Sappee on kunnan 

matkailun kärkikoh-

de 

 Matkailutoimijoiden 

yhteistyötä tiiviste-

tään ja matkailu-

brändiä kehitetään 

 Tuotteistetaan lähi-

ruoka ja luontolii-

kuntakohteet sekä 

oheispalvelut 

Pälkäne sijaitsee hyvällä 

paikalla kohtuullisten etäi-

syyksien päässä suurista 

asukaskeskittymistä. Täällä 

on mahdollisuus päästä 

helposti keskelle rauhallis-

ta luontoa ja nauttimaan 

lähellä tuotetuista mauista. 

Kauniin luonnon lisäksi 

Pälkäneellä on mielenkiin-

toinen historia, joka lisää 

alueen vetovoimaisuutta. 

 Markkinoinnin pe-

ruslähtökohdat: netti-

sivut, esitteet ja 

opastukset laitetaan 

kuntoon 

 Rauniokirkkoa oheis-

palveluineen markki-

noidaan matkailu-

valttina 

Ilmapiiri ja asenteet 

Pälkäne matkailukohteena 

Mitä teemme? 

 Panostetaan ulkoi-

seen viihtyisyyteen 

ja siisteyteen, eri-

tyisesti Onkkaalan 

torin ympäristössä 

 Lisätään positiivista 

markkinointia 

 Järjestetään tontti-

markkinointitapah-

tumia 

 Kehitetään pyöräily– 

ja kävelyteitä 

 Hyödynnetään kau-

nista Kostianvirran 

ympäristöä ja ranto-

jen näkyvyyttä 

 Lisätään viihtyisää 

vuokra-asumista 

Pälkäne asuinympäristönä 

Pälkäne on paikka, jossa 

voi olla arkenakin lomalla. 

Monipuoliset harrastus-

mahdollisuudet ja kaunis 

luonto vesistöineen teke-

vät Pälkäneestä asuinpai-

kan, jossa pystyy rentoutu-

maan kätevästi arjen kes-

kellä. 

Pälkäneeltä on lyhyt matka 

suuriin työpaikkakeskitty-

miin. 

 

”Pälkäneellä 

pystyy 

rentoutumaan 

kätevästi arjen 

keskellä.” 
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Pälkäneen kunta järjestää 

julkiset palvelut kuntalai-

sille hyvin ja tehokkaasti. 

Kaupalliset toimijat ovat 

rohkeita ja innovatiivisia, 

vapaa-ajan asukkaiden 

suuri määrä tuo asiakasvir-

taa, joka mahdollistaa mo-

nipuolisen palvelutarjon-

nan esimerkiksi vähittäis-

kaupan osalta. 

Pälkäneellä on mielenkiin-

toisia brändejä, kuten 

vaikkapa Laitikkalan Ma-

kukylä ja Sappee, joiden 

vetovoima hyödyttää myös 

muita palveluntuottajia. 

Mitä teemme? 

 Kunta ja liikunta-

alan toimijat selvit-

tävät yhdessä yh-

teistyömahdolli-

suuksia Sappeen, 

lukion, yhteiskoulun 

ja Anna Tapion kou-

lun kesken 

 Reitistöihin ja vir-

kistysalueisiin pa-

nostetaan 

 Leikkialueita lapsil-

le lisätään 

 Lisätään palveluita 

matkailijoille ja veneili-

jöille 

 Rakennetaan mahdolli-

simman kattavat valokui-

tuyhteydet 

 Tehdään palveluhakemis-

to: parempaa tietoa siitä 

mitä palveluita kunnasta 

löytyy 

 VT 12 hyödynnetään, luo-

daan uusia palveluita jot-

ka saavat asiakasvirtaa 

ohikulkijoista 

 Opastein ohjataan ohikul-

kijoita kuntaan 

 

Mitä teemme? 

 Kunta ottaa toimin-

nassaan huomioon 

yritysvaikutukset 

 Yrittäjyyden mah-

dollisuuksia mark-

kinoidaan 

 Luodaan kunnassa 

yrittäjämyönteistä 

ilmapiiriä 

 Kunta tarjoaa yrityk-

Pälkäneellä on paljon aktii-

vista yrittäjyyttä,  Sen ovat 

todenneet jo monet päl-

käneläiset, sillä kunnan 

yrittäjien määrä on varsin 

korkea - ja huippukorkea 

kun mukaan lasketaan 

maatalousyrittäjät.  

 

 

 

sille laadukkaat 

neuvontapalvelut 

 Tehdään palveluha-

kemisto markkinoi-

maan paikallisia 

yrityksiä 

 Järjestetään kunta-

laisille oma Road 

Show paikallisiin 

yrityksiin 

 

Palvelut Pälkäneellä 

Yrittäjyys 

Mitä teemme? 

 Tuetaan yhdistysten 

toimintaa avustuk-

silla ja tarjoamalla 

puitteet toiminnalle 

 Toteutetaan liikun-

tahallihanke, lisä-

tään lähiliikunta-

paikkoja 

 Hyödynnetään ve-

sistöt ja luonto, var-

sinkin Laipanmaa 

 Lisätään merkittyjä 

reittejä, erityisesti 

maastopyöräilyyn,  

sekä niiden varrelle 

levähdyspaikkoja 

 Järjestetään tapahtumia 

ympäri vuoden 

 Lisätään nuorison har-

rastusmahdollisuuksia 

 Järjestetään  

harrastusten markki-

nointiviikkoja 

Vapaa-aika ja harrastukset 

Pälkäneellä on vapaa-ajan 

toimintaa tarjolla monipuo-

lisesti kaikenikäisille.  

Yhdistykset ovat elinvoi-

maisia ja kunnan rooli toi-

minnassa on vahva. Yhdis-

tyksille järjestetään koulu-

tuksia ja yhteistyötilaisuuk-

sia. 

Pälkäneellä on lukuisia 

tapahtumia etenkin kesäi-

sin. 

 

”Pälkäneellä on 

vapaa-ajan 

toimintaa 

tarjolla 

monipuolisesti 

kaikenikäisille.” 
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Pälkäneen kunnan merkit-

täviä kilpailutekijöitä ovat: 

 Sappee matkailu-

keskittymänä 

 Aktiiviset, identitee-

tiltään vahvat kylät 

 Vapaa-ajan asuk-

kaat, jotka käyttävät 

palveluita ja mark-

kinoivat Pälkänettä 

kotipaikkakunnal-

laan 

 Maatalous, lähiruo-

ka 

 Luonto ja vesistöt 

 Mielenkiintoinen 

historia ja kulttuu-

riympäristö 

 Monipuolinen mat-

kailutarjonta 

 Laaja harrastustar-

jonta 

 Sijainti lähellä suu-

ria kaupunkeja 

 

 

Mitä teemme? 

 Tehdään markki-

nointisuunnitelma 

näkyvyyden lisää-

miseksi 

 Profiloidutaan hy-

vinvointikuntana, 

joka on vain puolen 

tunnin päässä Tam-

pereelta 

Pälkäneen kunnan kilpailutekijät 

tumismahdollisuuk-

sia lisätään 

 Kunta pyrkii käyttä-

mään paikallisia 

tuotteita ja palvelui-

ta 

 Panostetaan kunnan 

brändin luomiseen 

ja markkinointiin  

 Tehdään Pälkänees-

tä Suomen hyvin-

vointikunta liikun-

taan keskittymällä 

 Kehitetään kunnan 

ulkoista viihtyisyyt-

tä 

Kunnan rooli elinvoiman edistäjänä 

Mitä teemme? 

 Kunta kannustaa ja 

tukee 

 Tehdään toimenpi-

teitä yritystoimin-

nan mahdollisuuksi-

en tukemiseksi 

 Kolmannen sektorin 

toiminnan edelly-

tyksiä tuetaan 

 Kuntalaisten osallis-

”Panostetaan 

kunnan brändin 

luomiseen ja 

markkinointiin.” 
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Kunta edesauttaa elinvoimastrategian konkreettisten toimenpiteiden toteuttamista. Toimenpiteitä nostetaan tarvittaessa 

osaksi Pälkäneen kunnan talous– ja toimintasuunnitelmaa ja niiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen 

yhteydessä. Kukin osasto on vastuussa oman toimialueensa toimenpiteiden toteutumisen edistämisestä yhdessä yhteis-

työkumppaneidensa kanssa. 

Kehittämis– ja elinkeinopalvelut seuraavat ja edistävät toimenpiteiden toteuttamista sekä toteuttavat asukas– ja yritys-

kyselyt. 

Sivu 6 

   

 Vastuu Seuranta Tavoitteet  

Ilmapiiri ja asenteet Kehittämis– ja 

elinkeinopalve-

lut edistävät 

konkreettisten 

toimenpiteiden 

toteuttamista 

Kysely kuntalai-

sille vuosittain, 

haastattelututki-

muksia kerran 

strategiakau-

den aikana 

Tavoitetaso: 

vastausten kes-

kiarvo yli 3 

(asteikolla 0-5) 

Yhteisöllisyys ja 

kuntalaisten hyvin-

vointi lisääntyy 

Pälkäne asuinympäristönä Kehittämis– ja 

elinkeinopalve-

lut edistävät 

konkreettisten 

toimenpiteiden 

toteuttamista 

Kysely kuntalai-

sille vuosittain, 

haastattelututki-

muksia kerran 

strategiakau-

den aikana 

Tavoitetaso: 

vastausten kes-

kiarvo yli 3 

(asteikolla 0-5) 

Asukasmäärä saa-

daan noususuhdan-

teiseksi, kuntalaisten 

viihtyvyys lisääntyy 

Pälkäne matkailukohteena Kehittämis– ja 

elinkeinopalve-

lut edistävät 

konkreettisten 

toimenpiteiden 

toteuttamista 

Kysely matkai-

luyrityksille 

vuosittain, 

haastattelututki-

muksia kerran 

strategiakau-

den aikana 

Tavoitetaso: 

Mitataan vuosit-

taista kasvua 

Matkailuyritysten 

investoinnit lisäänty-

vät, palveluiden 

käyttöaste nousee, 

liikevaihto kasvaa 

Palvelut Pälkäneellä Kehittämis– ja 

elinkeinopalve-

lut edistävät 

konkreettisten 

toimenpiteiden 

toteuttamista 

Kysely kuntalai-

sille vuosittain, 

haastattelututki-

muksia  kerran 

strategiakau-

den aikana 

Tavoitetaso: 

vastausten kes-

kiarvo yli 3 

(asteikolla 0-5) 

Mitataan asukkaiden 

tyytyväisyyttä palve-

luihin 

Vapaa-aika ja harrastukset Kehittämis– ja 

elinkeinopalve-

lut edistävät 

konkreettisten 

toimenpiteiden 

toteuttamista 

Kyselyt kunta-

laisille ja yhdis-

tyksille vuosit-

tain, haastatte-

lututkimuksia 

kerran strate-

giakauden ai-

kana  

Tavoitetaso: 

vastausten kes-

kiarvo yli 3 

(asteikolla 0-5) 

Mitataan tyytyväi-

syyttä vapaa-ajan 

palveluihin 

Yrittäjyys Kehittämis– ja 

elinkeinopalve-

lut edistävät 

konkreettisten 

toimenpiteiden 

toteuttamista 

Kysely yrityk-

sille vuosittain, 

haastattelututki-

muksia kerran 

strategiakau-

den aikana 

Tavoitetaso: 

Uusien perus-

tettavien yritys-

ten määrä vä-

hintään 30 kpl 

vuodessa. 

Kasvua inves-

toinneissa, lii-

kevaihdossa, 

työllistävyydes-

sä 

Yritysten investoin-

nit lisääntyvät, liike-

vaihtoon kasvua, 

työllisyys paranee 

Vaikuttavuuden seuranta 


